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* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2009, 

№ 11, с. 16 – 17. –  Прим. ред.

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. № 775 «Про підвищення 

ефективності управління державним майном газорозподільних мереж»* (Офіційний вісник України, 2009 р., № 57, ст. 1981). 

Прем’єр-міністр України  М. АЗАРОВ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України від 10 червня 2009 р. № 775 
від 5 липня 2010 р. № 547 
Київ 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з 

приватизації державного майна, що додається. 
Прем’єр-міністр України  М. АЗАРОВ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених 
у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна 
від 7 липня 2010 р. № 558 
Київ 

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 
році коштів, передбачених у державному бюджеті Фонду 
державного майна за програмою «Заходи, пов’язані з про-
веденням приватизації державного майна» (далі – бюджет-
ні кошти). 

2. Бюджетні кошти спрямовуються на: 
1) оплату послуг, що надаються: 
Національною мережею аукціонних центрів, пов’язаних з 

проведенням аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення 
ціни, аукціонів за методом зниження ціни лота, спеціалізова-
них аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аук-
ціонів з продажу об’єктів, аукціонів з продажу об’єктів, що 
підлягають приватизації разом із земельними ділянками; 

особами та організаціями, залученими до проведення 
робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуриза-
ції, обов’язкового екологічного аудиту, приватизації, забез-
печення збереження об’єктів приватизації, повернутих за 
рішенням суду в державну власність, до їх продажу, виго-
товлення технічної документації щодо продажу земельних 
ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають при-
ватизації, у тому числі документації із землеустрою, при-
своєння земельним ділянкам кадастрових номерів, а також 
юридичних послуг; 

суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господа-
рювання, які залучаються для проведення оцінки майна 
під час приватизації (корпоратизації), експертної грошової 
оцінки земельних ділянок та оцінки об’єктів приватизації, 
повернутих за рішенням суду в державну власність; 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 липня 2010 р. № 558

ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів з приватизації державного майна 

зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, 
що проводять розміщення цінних паперів на міжнародному 
ринку; 

особами та організаціями, залученими до робіт із забез-
печення функціонування єдиної комп’ютерної мережі дер-
жавних органів приватизації, придбання та супроводження 
програмного забезпечення, необхідного для проведення 
приватизації; 

закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфі-
кації кадрів державних органів приватизації, менеджменту 
підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених 
управляти державними корпоративними правами; 

особами та організаціями, залученими до провадження 
інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності, 
висвітлення у засобах масової інформації приватизаційних 
процесів, в тому числі оприлюднення відомостей про про-
даж державного майна, здійснення підтримки веб-сайту 
Фонду державного майна, видання та розповсюдження 
Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію 
та додатка до нього; 

радниками (уповноваженими особами), які залучаються 
для підготовки та організації продажу об’єктів приватизації; 

2) фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням: 
функціонування галузевого державного архіву фінансо-

вих посередників Фонду державного майна; 
міжнародної діяльності у сфері приватизації державного 

майна. 
3. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, 

проводяться відповідно до Порядку обслуговування держав-
ного бюджету за видатками та операціями з надання та по-
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Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору ке-

рівників державних суб’єктів господарювання»* (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2009 р., № 22, ст. 701; 
2010 р., № 25, ст. 983, № 37, ст. 1256) зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України  М. АЗАРОВ 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 вересня 2008 р. № 777
від 12 липня 2010 р. № 622 
Київ 

                      
*Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2008, 

№ 11, с. 55 – 59. –  Прим. ред.
** Там само, 2004, № 8, с. 40 – 42. –  Прим. ред.
*** Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 16 липня 

2010 р. № 51. –  Прим. ред.

1. У постанові: 
пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2. Установити, що рішення про необхідність проведен-

ня конкурсного відбору для призначення керівника держав-
ного суб’єкта господарювання приймається міністерством, 
Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює 
управління об’єктами державної власності. 

Контракт з керівником державного суб’єкта господа-
рювання укладається міністерством, Фондом державного 
майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами 
державної власності, у порядку, передбаченому постанова-
ми Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 
«Про застосування контрактної форми трудового догово-
ру з керівником підприємства, що є у державній власнос-
ті» (ЗП України, 1993 р., № 6, ст. 121; Офіційний вісник 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2010 р. № 622

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 

України, 1999 р., № 13, ст. 514) і від 2 серпня 1995 р. № 597 
«Про Типову форму контракту з керівником підприємства, 
що є у державній власності» (ЗП України, 1995 р., № 11, 
ст. 264; Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1474), 
статутом зазначеного суб’єкта.»; 

пункт 3 виключити; 
у пункті 4 слова «за результатами конкурсного відбору» 

виключити. 
2. Абзац перший пункту 1 Порядку проведення конкурс-

ного відбору керівників державних суб’єктів господарюван-
ня, затвердженого зазначеною постановою, після слів «(да-
лі – підприємства)» доповнити словами «у разі прийняття 
міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, 
що здійснює управління об’єктами державної власності, рі-
шення про необхідність проведення такого відбору». 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14 червня 2010 р. № 804
Про затвердження Змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання 
оцінювачів та підвищення їх кваліфікації
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 липня 2010 р. за № 462/17757

На виконання Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
Закону України «Про автомобільний транспорт», а також 
з метою приведення у відповідність до чинного законодав-
ства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Загальних вимог до навчальних 
про грам навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації**, 

затверджених наказом Фонду державного майна України 
від 15.04.04 № 754 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 05.05.04 за № 562/9161, що додаються.

2. Департаменту оціночної діяльності (В. Зеленський) 
забезпечити в установленому законодавством порядку по-
дання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на за-
ступника Голови Фонду Є. Григоренка.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування***.

Голова Фонду   О. РЯБЧЕНКО

вернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного 
бюджету, затвердженого Державним казначейством. 

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 
здійснюється в установленому законодавством порядку. 

5. Контроль за цільовим та ефективним використанням 
бюджетних коштів, а також порядок складення і подан-
ня фінансової звітності про їх витрачання здійснюються в 
установленому законодавством порядку.
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1. Абзац перший пункту 1.3 глави 1 викласти в такій ре-
дакції: 

«1.3. Відповідно до цих Загальних вимог за кожним на-
прямом оцінки майна Фонд державного майна України за 
погодженням з Наглядовою радою з питань оціночної ді-
яльності затверджує тематичні плани та програми курсів 
(за модульними схемами) базової підготовки оцінювачів. 
Програми базової підготовки оцінювачів є єдиними для всіх 
навчальних закладів. Програми підвищення кваліфікації 
оцінювачів навчальні заклади розробляють самостійно з 
урахуванням цих Загальних вимог. Програми підвищення 
кваліфікації підлягають погодженню з Фондом державного 
майна України». 

2. У главі 2:
2.1. У пункті 2.1: 
у підпункті 2.1.1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«спеціалізація 1.3 «Оцінка колісних транспортних засо-

бів»;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«спеціалізація 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, 

що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних 
засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, 
що становлять культурну цінність».

2.2. У пункті 2.3:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«модуль 4 за спеціалізацією 1.3 «Оцінка колісних тран-

спортних засобів» становить не менше 31 години»;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«модуль 8 за спеціалізацією 1.7 «Оцінка рухомих речей, 

крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних 
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних за-
собів, та тих, що становлять культурну цінність» становить 
не менше 31 години».

2.3. Пункт 2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Навчальні заклади ведуть облік відвідування занять 

слухачами. Кількість прослуханих та пропущених слухачем 
навчальних годин за кожною спеціалізацією зазначається в 
документі про те, що особа пройшла навчання за програ-
мою базової підготовки оцінювачів. Цей документ разом з 
іншими, передбаченими Положенням про порядок стажу-
вання фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою 
базової підготовки оцінювачів, затвердженим наказом 
ФДМУ від 30.10.01 № 1996, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 15.11.01 за № 956/6147 (зі змінами), слу-
хач подає до екзаменаційної комісії. Якщо слухач пропус-
тив без поважних причин певну кількість навчальних го-
дин за конкретною спеціалізацією в межах напряму оцінки 
майна (гранична кількість пропущених годин визначається 
навчальним закладом самостійно), навчальний заклад не 
включає його до списку осіб, що складатимуть кваліфіка-
ційний іспит за цією спеціалізацією. У разі пропуску занять 
з поважних причин слухач подає відповідний документ (до-
кументи), який має бути врахований навчальним закладом. 
Виконання слухачем графіка навчального процесу та ви-
мог навчального плану враховуються при складанні квалі-
фікаційного іспиту».

3. У главі 3:
3.1. Пункти 3.1 – 3.3 викласти в такій редакції:

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України 
2 липня 2010 р. за № 462/17757

ЗМІНИ
до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів 
та підвищення їх кваліфікації

«3.1. Навчальний заклад може проводити навчання оці-
нювачів за програмами підвищення кваліфікації відповідно 
до угоди про співробітництво з професійної підготовки оці-
нювачів, укладеної з ФДМУ.

Підвищення кваліфікації відбувається за програмами 
підвищення кваліфікації: за загальними програмами, за 
програмами, що включають тренінги та практичні заняття,  
а також за спеціальними тематичними програмами.

При розробленні загальних програм, програм, що вклю-
чають тренінги та практичні заняття, а також спеціальних 
тематичних програм навчальні заклади мають дотримува-
тися вимог щодо мінімальної кількості годин на вивчення 
тем, передбачених для відповідних напрямів оцінки майна 
(окремих спеціалізацій).

3.2. Програми підвищення кваліфікації оцінювачів пе-
редбачають такий мінімальний обсяг годин для вивчення 
тем відповідно до напрямів оцінки майна:

3.2.1. За напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній фор-
мі», що передбачає теми за кожною спеціалізацією (крім 
спеціалізації 1.6 «Оцінка рухомих речей, що становлять 
культурну цінність»), обсяг навчання становить не менше 
48 годин; обсяг навчання окремо за кожною спеціалізацією, 
а також за спеціалізацією 1.6 «Оцінка рухомих речей, що 
становлять культурну цінність» – не менше 12 годин.

3.2.2. За напрямом «Оцінка цілісних майнових комплек-
сів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності» обсяг навчання, який передбачає вивчення теми за 
напрямом у цілому, становить не менше 32 годин; обсяг 
навчання окремо за кожною спеціалізацією становить не 
менше 20 годин.

3.2.3. Мінімальний обсяг годин для вивчення тем, що за-
значений у підпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункту 3.2 цих Загальних 
вимог, включає час для тестування.

3.2.4. Кількість практичних занять у межах кожного кур-
су з підвищення кваліфікації за кожним напрямом може 
становити не більше 1/3 передбаченого мінімального обся-
гу годин для вивчення тем.

3.3. Підвищення кваліфікації за загальними програма-
ми підвищення кваліфікації, за програмами, що включа-
ють тренінги та практичні заняття, а також за спеціальними 
тематичними програмами завершується перевіркою рів-
ня знань та кваліфікації оцінювачів – тестуванням з вико-
ристанням тестових питань, рекомендований перелік яких 
установлюється екзаменаційною комісією. Тестування про-
водиться письмово членами екзаменаційної комісії, яким 
делеговані зазначені повноваження секретаріатом екзаме-
наційної комісії, і його результати фіксуються у відповідно-
му протоколі. Протокол складається не менше ніж у двох 
примірниках».

3.2. У пунктах 3.4, 3.5 слова «загальні курси» в усіх від-
мінках і числах замінити словом «курси» у відповідних від-
мінках і числах.

4. У пунктах 4.1, 4.2 глави 4 слова «загальні курси» в 
усіх відмінках і числах замінити словом «курси» у відповід-
них відмінках і числах.

Директор Департаменту оціночної 
діяльності  М. ГОРЯЙНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного майна України
14.06.10 № 804
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14 червня 2010 р. № 805
Про  внесення змін до наказу Фонду від 14.03.2002 № 479
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 липня 2010 р. за № 463/17758

Відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», 
з метою приведення у відповідність до чинного законодав-
ства НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Фонду державного майна України 
від 14.03.02 № 479 «Про затвердження Положення про по-
рядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності»*, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.02 за 
№ 312/6600, таку зміну:

пункт 3 виключити.
У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3.
2. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі 

сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом, що додаються.

3. Департаменту оціночної діяльності (В. Зеленський) 
забезпечити в установленому законодавством порядку по-
дання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на за-
ступника Голови Фонду Є. Григоренка.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування**.

Голова Фонду   О. РЯБЧЕНКО

                      
*Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2002, № 5, с. 57 – 59. – Прим. ред.
** Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 16 липня 2010 р. № 51. – Прим. ред.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України 
2 липня 2010 р. за № 463/17758

ЗМІНИ
до Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного майна України
14.06.10 № 805

1. У розділі II:
1.1. Пункт 2 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3 – 7 вважати відповідно пункта-

ми 2 – 6.
1.2. Абзац перший пункту 4   викласти в такій редакції:
«4. В установчому документі суб’єкта господарювання, 

який ініціює отримання сертифіката, повинно бути зазна-

чено здійснення ним діяльності з оцінки майна і майнових 
прав».

2. Додаток 2 до Положення викласти в новій редакції, 
що додається 

Директор Департаменту оціночної 
діяльності   М. ГОРЯЙНОВ

Додаток 2
до Положення про порядок видачі сертифікатів 

суб’єктів оціночної діяльності 
(у редакції наказу Фонду державного майна 

України від 14.06.10 № 805)

ЗАЯВА
про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Заявник _______________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

Керівник _______________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові – для юридичних осіб)

Ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності за Єдиним державним реєстром підприємств, організацій та установ
                   

Місцезнаходження______________________________________________________________________________________________________.

Телефон  

Телефакс

Поточний рахунок _______________ МФО __________________
Прошу видати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів:
1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі:

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.

 1.2. Оцінка машин і обладнання.

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

 1.4. Оцінка літальних апаратів.

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.

 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, 
 судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.
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2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти 
інтелектуальної власності*:

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на 
об’єкти інтелектуальної власності). 

 2.2. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Керівник ___________________  ________________________  __________________________
      (підпис)                (ініціали, прізвище)

«_____»_______________ 20__ року М. П.
                     (дата заповнення заяви)

                      
* Непотрібне закреслити.

Продовження додатка 2

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14 червня 2010 р. № 806
Про внесення змін до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво 
з професійної підготовки оцінювачів 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 липня 2010 р. за № 464/17759

Відповідно до законів України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
«Про автомобільний транспорт» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про порядок укладання угоди 
про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів*, 
за твердженого наказом Фонду державного майна України 
від 29.10.01 № 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.11.01 за № 955/6146, такі зміни: 

у додатках 1 та 2 до По ло ження слова «дорожні транс-
портні засоби» замінити сло вами «колісні транспортні 
засоби» у відповідних від мін ках.

2. Департаменту оціночної діяльності (В. Зеленський) 
забезпечити в установленому законодавством порядку 
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міні стер-
ства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
заступника Голови Фонду Є. Григоренка.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування**.

Голова Фонду   О. РЯБЧЕНКО

                      
*Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2002, 

№ 1, с. 53 – 57. – Прим. ред.
**Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 16 липня 

2010 р. № 51. – Прим. ред.
***Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 

2004, № 6, с. 46 – 50. – Прим. ред.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 31 травня 2010 р. № 712
Про затвердження змін до наказу

З метою врахування кон’юнктури фондового ринку 
України, що склалася внаслідок тривалої дії міжнародної 
фінансової та економічної кризи, на підставі доповідної за-
писки від 27.05.10 № 5-17 заступника Голови Фонду та ре-
золюції Голови Фонду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання актів оцін-
ки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під час їх 

продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкур-
сах)***, затвердженого наказом Фонду державного майна  
України від 08.04.04 № 703, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на за-
ступника Голови Фонду Є. Григоренка.

Голова Фонду   О. РЯБЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
від 31.05.10 № 712

Зміни до Порядку складання актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних 
товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах)

1.  Абзац другий пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«ПВА = (ВК / КА) КВР · 1 000,        де»
2. Пункт 3.2 доповнити новим абзацом шостим такого 

змісту:
«КВР – коефіцієнт відповідності ринку, розмір якого дорів-

нює 0,8, застосовується якщо відношення власного капіталу 

ВАТ до загальної кількості акцій, на які поділений статутний 
капітал, більше середньозваженої вартості однієї акції, ви-
значеної відповідно до Положення про порядок продажу на 
фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних това-
риств, що належать державі, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України, Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України 
від 16.11.98 № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17.12.98 за № 798/3238 (зі змінами).».

У зв’язку з цим абзаци шостий – тринадцятий пункту 3.2 
вважати відповідно абзацами сьомим – чотирнадцятим.

3. Друге речення абзацу шостого пункту 3.3 виключити.
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Фонд державного майна України (ФДМУ) своїм наказом 
від 31.05.10 № 712 вніс зміни до Порядку складання актів 
оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під 
час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу за 
конкурсом), затвердженого наказом ФДМУ від 08.04.04 № 
703, зі змінами (далі – Порядок). У зв’язку із внесенням та-
ких змін  ФДМУ надає роз’яснення щодо їх застосування. 

Порядок визначає процедуру стандартизованої оцінки 
пакетів акцій публічних (відкритих) акціонерних товариств 
(ПАТ/ВАТ), створених у процесі приватизації (корпоратиза-
ції), що належать державі, для їх продажу через організато-
рів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових 
ринків).

Відповідно до змін до Порядку розрахунок початкової 
вартості однієї акції здійснюється з використанням кое-
фіцієнта відповідності ринку, якщо відношення власного 
капіталу ПАТ/ВАТ до загальної кількості акцій, на які по-
ділений статутний капітал товариства, більше середньо-
зваженої вартості однієї акції, визначеної відповідно до 
Положення про порядок продажу на фондових біржах па-
кетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать 
державі, затвердженого наказом ФДМУ, Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного 
комітету України від 16.11.98 № 2141/297/9, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 798/3238 
(зі змінами).

Коефіцієнт відповідності ринку, розмір якого дорівнює 
0,8, застосовується у випадку якщо акції ПАТ/ВАТ, дер-
жавний пакет якого оцінюється, пройшли лістинг і котиру-
ються на фондових біржах України або в Першій фондовій 
торговельній системі (ПФТС) і сума угод за цими акціями, 
укладеними за період 6 місяців до дати оцінки пакета акцій, 
що оцінюється, не менша 10 % номінальної вартості такого 
пакета.

Таким чином, у разі оцінки пакетів акцій ПАТ/ВАТ, ство-
рених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать 
державі, для їх продажу через організаторів торгівлі цін-
ними паперами (крім міжнародних фондових ринків) дер-
жавні органи приватизації, структурні підрозділи яких за-
безпечують таку оцінку, зобов’язані звернутися до ФДМУ 
(Департаменту продажу акцій на фондових ринках та про-
ведення аукціонів) із запитом щодо надання інформації про 
середньозважену вартість однієї акції ПАТ/ВАТ, пакет акцій 
якого оцінюється, визначену за результатами угод, укладе-
них на фондових біржах або в ПФТС за період 6 місяців 
до дати оцінки. Для отримання такої інформації запит пови-
нен містити відомості про дату оцінки та номінальну вартість 
пакета акцій, що оцінюється, період, за який визначається 
середньозважена вартість, та ідентифікаційний код ПАТ/ВАТ 
згідно з ЄДРПОУ.

Заступник Голови Фонду   Є. ГРИГОРЕНКО

ЛИСТ ФДМУ 
від 13.07.10 № 10-36-9058
Про надання роз’яснень з проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій

Регіональні відділення, представництва та структурні підрозділи Фонду державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 30 червня 2010 р. № 910
Про затвердження Змін та доповнень до Примірного договору купівлі-продажу пакета 
акцій відкритого акціонерного товариства за конкурсом, затвердженого наказом 
ФДМУ від 28.03.2005 № 689, зі змінами та доповненнями до нього

З метою приведення у відповідність до Закону України 
«Про акціонерні товариства» та керуючись Законом України 
«Про приватизацію державного майна», Положенням 
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів ак-
цій акціонерних товариств, затвердженим наказом Фонду 
державного майна України від 31.08.04 № 1800, розпоря-
дженням Антимонопольного комітету України від 31.08.04 
№ 330-р та рішенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 17.11.04 № 489, зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 23.12.04 за № 1634/10233, із 
змінами та доповненнями, внесеними наказами Фонду дер-
жавного майна України від 11.07.05 № 2029, від 22.02.06 
№ 355, розпорядженнями Антимонопольного комітету 
України від 08.07.05 № 189-р, від 02.03.06 № 73-р, рішен-
нями Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 07.07.05 № 374, від 22.02.06 № 117, наказом Фонду 
державного майна України від 04.08.09 № 1241, а також на 
виконання протокольного рішення колегії Фонду державно-
го майна України від 04.03.10 № 1/2 «Про результати мо-
ніторингу за виконанням умов договорів купівлі-продажу 
об’єктів приватизації, здійсненого державними органами 
приватизації протягом 2009 року» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Примірного дого-
вору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного 
товариства за конкурсом, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 28.03.05 № 689, із зміна-
ми та доповненнями до нього, затвердженими наказами 
Фонду державного майна України від 08.11.05 № 2938, від 
22.05.07 № 797, від 14.07.08 № 815 та від 13.11.08 № 1342 
(додаються).

2. Департаменту офіційних друкованих видань та між-
народної інтеграції після затвердження наказу забезпечи-
ти його публікацію у «Державному інформаційному бюле-
тені про приватизацію» та у додатку до бюлетеня – газеті 
«Відомості приватизації». 

3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України 
та зв’язків з громадськістю у десятиденний строк після за-
твердження наказу забезпечити його розміщення на офі-
ційному сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
заступника Голови Фонду, якому підпорядкований Депар-
тамент підготовки та проведення конкурсів. 

Голова Фонду   О. РЯБЧЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
від 30.06.10 № 910

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Примірного договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного 
товариства за конкурсом

Назву Примірного договору купівлі-продажу викласти у 
такій редакції: 

«Примірний договір купівлі-продажу пакета акцій від-
критого (публічного) акціонерного товариства». 

Зноску доповнити реченням: 
«У разі продажу пакета акцій публічного акціонерного 

товариства. Далі за текстом – ПАТ замість ВАТ».
Пункт 7 розділу «Передача пакета акцій» викласти у та-

кій редакції: 
«Передача пакета акцій Продавцем Покупцю здійсню-

ється протягом трьох днів від дати надходження всіх ко-
штів, сплачених за пакет акцій на рахунок Продавця, а у 
випадках, передбачених пунктом 35 Договору, після одер-
жання дозволу Антимонопольного комітету України (адмі-
ністративної колегії Антимонопольного комітету України) і 
засвідчується актом приймання-передавання пакета акцій 
ВАТ (далі – акт приймання-передавання), який підписуєть-
ся сторонами Договору». 

Підпункт 11.5.1 підпункту 11.5 «У сфері корпоративних 

відносин та розпорядження майном ВАТ» пункту 11 розді-
лу «Обов’язки покупця» викласти у такій редакції: 

«До повного виконання умов Договору голосувати на 
загальних зборах акціонерів ВАТ з питань збільшення 
(зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіна-
лу акцій, перетворення на інші господарські товариства 
виключно у разі отримання попередньої згоди Продавця, 
а також забезпечити голосування ВАТ під час вирішення 
вищезазначених питань у господарських товариствах, в 
яких ВАТ володіє корпоративними правами, виключно за 
умови отримання на це попередньої згоди Продавця. У 
разі неотримання згоди Продавця на день проведення за-
гальних зборів акціонерів ВАТ із зазначених у цьому пункті 
Договору питань Покупець зобов’язаний голосувати «про-
ти» збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, 
зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські 
товариства».

У підпункті 11.5.2  слово «фонд» замінити на слово «ка-
пітал».

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
від 30.06.10 № 910

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР №______
купівлі-продажу пакета акцій відкритого (публічного)* акціонерного товариства за конкурсом

місто _______________                _________________ р.
                      (дата)

_________________________________ (далі – Продавець)
            (назва державного органу приватизації)  

в особі ___________________________________________, 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі ________________________________ ,
(назва документа, затвердженого__ /ким, дата, номер/)

з одного боку, та __________________________________ 
                (назва юридичної особи або прізвище, 

___________________________________(далі – Покупець)
 ім’я та по батькові фізичної особи)

в особі_______________________________________, який
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

діє на підставі _____________________________________, 
                                 (назва документа, затвердженого ___ /ким, дата, номер/)

з другого боку, уклали цей договір купівлі-продажу пакета 
акцій відкритого (публічного) акціонерного товариства за 
конкурсом (далі – Договір) про таке.

Продавець за підсумками конкурсу з використанням від-
критості пропонування ціни за принципом аукціону** з про-
дажу державного пакета акцій (протокол засідання конкурс-
ної комісії з продажу пакета акцій ВАТ «_____________» 
від _______ №______, затверджений Фондом державного 
майна України, та наказ Фонду державного майна України 
від _________ №____) зобов’язується передати у власність 
Покупцю пакет акцій ВАТ «_______________», розташо-
ваного за адресою: Україна, __________________, код за 
ЄДРПОУ _________, а Покупець зобов’язується сплатити 

за зазначений пакет акцій ціну пакета акцій, прий няти цей 
пакет акцій і виконати обов’язки, передбачені Договором.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Предметом Договору є пакет акцій ВАТ «________» 
кількістю ____ (_______) штук простих іменних акцій, випу-
щених у ____________ формі, що становить ____% статут-
ного капіталу, номінальною вартістю однієї акції _________ 
гривень та номінальною вартістю пакета акцій _________ 
(________) гривень (згідно з планом розміщення акцій ВАТ, 
затвердженим наказом Фонду державного майна України 
від ____ №____), який за результатами конкурсу продано 
за ________ (________) гривень.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2. Покупець зобов’язаний розрахуватися за придба-
ний пакет акцій ВАТ протягом 60 календарних днів від да-
ти нотаріального посвідчення Договору, сплативши суму 
_________ (_____) гривень, у тому числі протягом 30 ка-
лендарних днів сплатити _____________ (______) гривень, 
що становить 50 % ціни пакета акцій.

3. Розрахунки за придбаний пакет акцій здійснюються 
так:

конкурсна гарантія, внесена Покупцем для участі в кон-
курсі в сумі _________ (______) гривень та перерахована 
відповідно до платіжного доручення від ________ №_____ з 
рахунка Покупця №____, АКБ «_____________________», 
м. __________, МФО ________, код за ЄДРПОУ _________ 
на рахунок Продавця № _____, зараховується Покупцеві в 
рахунок оплати ціни пакета акцій; 

кошти Покупця в сумі ______ (_______) гривень пере-
раховуються протягом 30 календарних днів від дати но-

                      
*У разі продажу пакета акцій публічного акціонерного товари-

ства. Далі за текстом – ПАТ замість ВАТ.
**У разі проведення конкурсу  відповідно до  п. 8  діючого 

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів 
акцій акціонерних товариств.
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таріального посвідчення Договору з рахунка Покупця 
№________, АКБ __________, м. ______, МФО ____, код за 
ЄДРПОУ ______ на поточний рахунок Продавця № ______. 
Одержувач коштів _________________________________; 
            (назва державного органу приватизації)

призначення платежу ______________________________;
кошти Покупця в сумі ________ (_________) гривень 

перераховуються протягом 60 календарних днів від дати 
нотаріального посвідчення Договору з рахунка Покупця 
№_______, АКБ _________, м.__________, МФО _____, код 
за ЄДРПОУ______ на поточний рахунок Продавця №____. 
Одержувач коштів _________________________________; 
            (назва державного органу приватизації)

призначення платежу ____________________________ . 
4. Покупець не може використовувати як джерело пла-

ти за виконання будь-яких зобов’язань, передбачених роз-
ділом Договору «Порядок розрахунків», кошти, що будуть 
одержані у результаті діяльності ВАТ (прибуток, аморти-
заційні відрахування, оборотні активи тощо, крім дивіден-
дів).

НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

5. Право власності на пакет акцій переходить до Покупця 
від дати сплати повної вартості придбаного пакета акцій.

6. Права Покупця на участь в управлінні, одержанні до-
ходу тощо реалізуються від дати внесення змін до реєстру 
влас ників іменних цінних паперів (акції в документарній 
формі).

Права Покупця на участь в управлінні, одержанні дохо-
ду тощо реалізуються від дати зарахування їх на рахунок 
власника у зберігача (акції в бездокументарній формі або 
акції знерухомлено). 

 ПЕРЕДАЧА ПАКЕТА АКЦІЙ

7. Передача пакета акцій Продавцем Покупцю здійсню-
ється протягом трьох робочих днів від дати надходження 
всіх коштів, сплачених за пакет акцій на рахунок Продавця, 
а у випадках, передбачених пунктом 35 Договору, після 
отримання дозволу Антимонопольного комітету України 
(адміністративної колегії Антимонопольного комітету Украї-
ни), і засвідчується актом приймання-передавання пакета 
акцій ВАТ (далі – акт приймання-передавання), який підпи-
сується сторонами Договору.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, 
покладені на неї Договором, сприяти іншій стороні у вико-
нанні її обов’язків та має право вимагати від іншої сторони 
виконання належним чином її обов’язків.

9. Сторона, яка порушила обов’язки, передбачені Дого-
вором, повинна усунути ці порушення.

ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ 

10. Покупець зобов’язаний у встановлений у пункті 3 
Договору строк повністю сплатити ціну придбаного пакета 
акцій та прийняти від Продавця придбаний пакет акцій за 
актом приймання-передавання. 

11. Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови 
конкурсу, визначені планом приватизації пакета акцій та 
Концепцією розвитку товариства «___________» (далі –  
Кон цепція) (якщо умовами конкурсу передбачена Кон цеп-
ція), яка є невід’єм ною частиною Договору.

11.1. В економічній діяльності ВАТ:
11.1.1. Дотримуватися тих видів економічної діяльності, 

які є на дату підписання Договору.
11.1.2. Забезпечити дохід (виручку) від реалізації про-

дукції (товарів, робіт, послуг) протягом 5 років від дати пе-
реходу права власності на пакет акцій щороку не нижче 
таких обсягів:

1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

11.1.3. Забезпечити погашення заборгованості ВАТ за 
кре дитами, наданими під гарантії Кабінету Міністрів України, 
в сумі ___________ протягом ________ від дати переходу 
права власності на пакет акцій (за її наявності).

11.1.4. Забезпечити погашення простроченої кредитор-
ської заборгованості ВАТ, у тому числі: 

перед бюджетом у сумі _________ протягом ___________ 
від дати переходу права власності на пакет акцій;

з позабюджетних платежів у сумі _________ протягом 
___________ від дати переходу права власності на пакет 
акцій;

із страхування в сумі _________ протягом ___________ 
від дати переходу права власності на пакет акцій.

11.1.5. Забезпечити погашення простроченої заборго-
ваності ВАТ за кредитами, наданими комерційними банка-
ми, в сумі _______________ протягом __________ від дати 
переходу права власності на пакет акцій (за її наявності).

11.1.6. Не допускати появи нової простроченої заборго-
ваності підприємства за платежами до бюджетів усіх рівнів 
та соціальними платежами.

11.1.7. Забезпечити зменшення дебіторської заборгова-
ності ВАТ у сумі _________ протягом ___________ від дати 
переходу права власності на пакет акцій.

11.1.8. Забезпечити чистий прибуток підприємства про-
тягом п’яти років від дати переходу права власності на па-
кет акцій не нижче таких обсягів:

1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

11.1.9. Забезпечити виконання мобілізаційних завдань, 
визначених для ВАТ.

11.1.10. Виконувати вимоги Закону України «Про захист 
економічної конкуренції».

11.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності ВАТ згідно з 
планом, розробленим та затвердженим ВАТ і погодженим 
Покупцем:

11.2.1. Забезпечити освоєння нових та підвищення якос-
ті наявних видів продукції та/або послуг.

11.2.2. Забезпечити впровадження прогресивних техно-
логій, механізації та автоматизації виробництва.

11.2.3. Забезпечити вдосконалення виробництва, орга-
нізації праці та управління.

11.2.4. Забезпечити економію матеріалів, палива та 
електроенергії.

11.2.5. Забезпечити проведення науково-дослідних та 
конструкторських робіт.

11.2.6. Здійснити передбачені Концепцією інвестиції 
(роз мір та строки) для забезпечення приросту виробни-
чих потужностей за рахунок заходів щодо технічного пере-
озброєння, реконструкції виробництва, розширення діючих 
і побудови нових об’єктів.

11.3. У соціальній діяльності ВАТ:
11.3.1. Забезпечити погашення простроченої забор-

гованості із заробітної плати та соціальних виплат у сумі 
_____________ протягом _________від дати переходу пра-
ва власності на пакет акцій.

11.3.2. Не допускати появи простроченої заборгова-
ності підприємства перед працівниками із заробітної пла-
ти.

11.3.3. Підвищувати рівень заробітної плати з урахуван-
ням інфляційних процесів.

11.3.4. Забезпечувати матеріальне стимулювання пра-
цівників залежно від результатів господарської діяльності 
підприємства.

11.3.5. Не допускати звільнення працівників підприєм-
ства з ініціативи Покупця чи уповноваженого ним органу (за 
винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу 
законів про працю України або вчинення працівником дій, 
за які законодавством передбачено звільнення на підставі 
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пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про 
працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права 
власності на пакет акцій.

11.3.6. Забезпечити протягом трьох місяців від дати пе-
реходу права власності на пакет акцій укладення колектив-
ного договору.

11.3.7. Забезпечити належне утримання об’єктів соці-
ально-побутового призначення шляхом відповідного фінан-
сування та здійснення відповідних заходів.

11.3.8. Забезпечити витрати ВАТ на поліпшення со-
ці ально-побутових умов працюючих на рівні не менш як 
0,5 % суми реалізованої продукції ВАТ за рік.

11.3.9. Забезпечити зниження частки виробництва з не-
безпечними та шкідливими умовами праці та зменшення їх 
впливу на працюючих.

11.3.10. Забезпечити витрати ВАТ на охорону праці не 
менш як 0,5 % суми реалізованої продукції ВАТ за рік.

11.3.11. Забезпечити завершення будівництва житлових 
будинків (у разі наявності такого будівництва) та введення 
їх у експлуатацію з оформленням усіх необхідних докумен-
тів у строк до ____________ .

11.3.12. Забезпечити виконання колективного договору.
11.3.13. Здійснити заходи щодо передачі житлового 

фонду, у тому числі гуртожитків як об’єктів державної влас-
ності, у комунальну власність відповідних територіальних 
громад у строк до _____________.

11.3.14. Забезпечити належне утримання і зберігання 
державного майна, яке у процесі створення господарсько-
го товариства не увійшло до статутного капіталу, але зали-
шилося на його балансі.

11.3.15. Сприяти недопущенню безкоштовного викорис-
тання державного майна та його незаконного відчуження (у 
разі наявності такого).

11.3.16. Забезпечити збереження кількості існуючих 
на дату переходу права власності на пакет акцій робочих 
місць та створення нових.

11.3.17. Забезпечувати безпечні умови праці, що мінімі-
зують випадки виробничого травматизму.

11.3.18. Працевлаштовувати осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями, створювати належні умови праці для 
таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного 
облаштування виробництв та забезпечення доступу до них 
зазначених осіб.

11.4. У природоохоронній діяльності ВАТ*:
11.4.1. Забезпечувати дотримання вимог та додаткових 

обмежень природоохоронного законодавства до користу-
вання об’єктом в частині охорони повітряного басейну, охо-
рони і раціонального використання земель, водного фонду, 
мінеральних ресурсів.

11.4.2. Виконувати заходи щодо охорони навколишньо-
го середовища згідно з планом, розробленим та затвер-
дженим ВАТ і погодженим Покупцем.

11.5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження 
майном ВАТ:

11.5.1. До повного виконання умов Договору голосувати 
на загальних зборах акціонерів ВАТ з питань збільшення 
(зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіна-
лу акцій, перетворення на інші господарські товариства 
виключно у разі отримання попередньої згоди Продавця, 
а також забезпечити голосування ВАТ під час вирішення 
вищезазначених питань у господарських товариствах, в 
яких ВАТ володіє корпоративними правами, виключно за 

умови отримання на це попередньої згоди Продавця. У 
разі неотримання згоди Продавця на день проведення за-
гальних зборів акціонерів ВАТ із зазначених у цьому пункті 
Договору питань, Покупець зобов’язаний голосувати «про-
ти» збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, 
зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські 
товариства. 

11.5.2. Після переходу права власності на пакет акцій 
до Покупця та впродовж п’яти років без попередньої зго-
ди Фонду державного майна України не допускати про-
дажу (відчуження) усього або значної частини майна ВАТ. 
Значною частиною майна ВАТ вважається майно, ринкова 
вартість якого становить більш як 10 % статутного капі-
талу ВАТ. Продаж майна меншої вартості не вимагає по-
годження з Фондом державного майна України. Цей пункт 
не стосується відчуження майна, яке здійснюється в меж-
ах звичайної комерційної діяльності ВАТ. Під відчужен-
ням сторони Договору розуміють вчинення будь-яких дій 
або укладення правочинів, результатом яких буде зміна 
власника майна ВАТ, а саме: укладення договорів купівлі-
продажу, міни, дарування, безоплатної передачі, угод про 
передачу майна до статутних капіталів інших господар-
ських організацій.

12. У разі виявлення розбіжностей між фіксованими 
умо вами конкурсу, зазначеними у пункті 11 Договору, та 
Кон цепцією, що змінює обов’язки Покупця (передбачає 
інші напрями інвестування та/або інші суми, строки здій-
снення інвестицій тощо), Покупець зобов’язується викону-
вати фіксовані умови конкурсу та внести відповідні зміни 
до Концепції протягом місяця з дати підписання Продавцем 
акта перевірки стану виконання умов Договору, де зафіксо-
вані такі розбіжності. 

Зміни до Концепції вносяться Покупцем виключно за по-
годженням Продавця. 

13. Покупець зобов’язується надавати на запити Про-
давця в установлені ним строки необхідні матеріали, відо-
мості, документи щодо виконання умов Договору.

14. Покупець у разі зміни свого місцезнаходження та 
банківських реквізитів повинен повідомити про це Продавця 
протягом 5 робочих днів. 

15. За наявності у ВАТ об’єктів, що містять державну та-
ємницю, Покупець повинен, у межах корпоративних прав, 
дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо 
захисту державної таємниці. 

16. Виконання фіксованих умов конкурсу, які не мають ви-
значеного строку їх реалізації, здійснюються протягом п’яти 
років з моменту набуття права власності на пакет акцій. 

ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

17. Продавець зобов’язаний за актом приймання-
передавання передати Покупцю пакет акцій протягом трьох 
робочих днів після надходження всіх коштів за пакет акцій 
на рахунок Продавця.

18. Продавець гарантує, що на дату укладення Договору 
ВАТ не входить до переліку об’єктів, які не підлягають при-
ватизації, пакет акцій не є проданим, переданим, заставле-
ним, а також не перебуває під арештом.

ПРАВА ПОКУПЦЯ

19. Покупець має право після повної сплати ціни паке-
та акцій вимагати від Продавця передати в установлений 
строк зазначений пакет акцій ВАТ за актом приймання-
передавання.

20. Покупець має право вимагати від Продавця виконан-
ня обов’язків, визначених Договором.

ПРАВА ПРОДАВЦЯ

21. Продавець має право вимагати від Покупця сплати 
ціни пакета акцій та прийняття Покупцем придбаного паке-
та акцій за актом приймання-передавання.

22. Продавець має право перевіряти дотримання Покуп-
цем умов Договору протягом періоду, передбаченого чин-

                      
* Крім того, до цього пункту можуть бути включені зобов’язання 

покупця, визначені фіксованими умовами конкурсу, які виплива-
ють з висновків обов’язкового екологічного аудиту, щодо сплати 
заборгованості з екологічних зборів і платежів та відшкодуван-
ня збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу 
внаслідок господарської діяльності підприємства до проведення 
його приватизації, виконання заходів щодо усунення виявлених 
невідповідностей екологічних характеристик об’єкта вимогам за-
конодавчих актів та нормативних документів.
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ним законодавством України, як шляхом запитів до По куп-
ця щодо виконання умов Договору, так і шляхом перевірок 
безпосередньо у ВАТ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ*

23. У разі якщо протягом 30 днів від дати нотаріально-
го посвідчення Договору Покупець не сплатить 50 % ціни 
пакета акцій, зазначеної в пункті 2 Договору, він сплачує 
від суми простроченого платежу пеню в розмірі подвійної 
облікової ставки Національного банку України, що діяла в 
період, за який нараховується пеня. 

У разі якщо протягом 60 днів від дати нотаріального по-
свідчення Договору Покупець не сплатить ціну пакета ак-
цій, зазначену в пункті 3 Договору, він сплачує на користь 
__________________________________________________

(назва державного органу приватизації)

на рахунок №______________________________________
                             (банківські реквізити державного органу приватизації)

неустойку в розмірі, що становить 20 % ціни продажу па-
кета акцій. Рішення про результати конкурсу в цьому разі 
підлягає анулюванню, Договір – розірванню в судовому по-
рядку або за згодою сторін.

24. У разі порушення встановлених умовами Договору 
строків та обсягів здійснення інвестицій (грошових ко-
штів), визначених пунктами 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.2.6, 
11.3.1, Покупцем сплачується пеня на користь Продавця у 
розмірі 0,1 % вартості нездійснених інвестицій (грошових 
зобов’язань) за кожний день прострочення.

25. У разі розірвання Договору у зв’язку з невиконанням 
інвестиційних зобов’язань (грошових зобов’язань), визна-
чених пунктами 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.2.6, 11.3.1, част-
ково внесені кошти не повертаються, а у разі нездійснення 
інвестицій (грошових зобов’язань) на день подання позову 
про розірвання Договору Покупець сплачує до Державного 
бюджету України 10 % загальної суми інвестицій (грошових 
зобов’язань). При цьому пакет акцій, придбаний Покупцем 
за Договором, підлягає поверненню в державну власність у 
визначеному законодавством України порядку.

26. У разі недотримання Покупцем зобов’язання, пе-
редбаченого пунктом 11.3.5, та зобов’язання щодо збере-
ження існуючої на дату переходу права власності на па-
кет акцій кількості робочих місць, передбаченої пунктом 
11.3.16 Договору (за винятком скорочення робочих місць, 
пов’язаного із санацією та реструктуризацією підприєм-
ства), він сплачує штраф у розмірі дванадцятикратної суми 
середньої заробітної плати кожного звільненого працівника 
та в місячний строк поновлює кількість працівників. Кошти 
від штрафних санкцій перераховуються на рахунок служби 
зайнятості за місцезнаходженням ВАТ.

27. У разі недотримання Покупцем зобов’язання щодо 
збереження видів економічної діяльності ВАТ протягом ви-
значеного періоду, передбаченого пунктом 11.1.1 Договору, 
Покупець сплачує до Державного бюджету України штраф 
у розмірі 10 % ціни придбаного пакета акцій.

28. Покупець несе відповідальність за шкоду, завдану 
нав  колишньому природному середовищу внаслідок госпо-
дарської діяльності ВАТ, від дати реалізації права власності.

29. У разі неналежного виконання обов’язків, визначе-
них Договором, Покупець несе відповідальність згідно із 
чинним законодавством України.

30. У разі невиконання Покупцем зобов’язань за Дого-
вором Продавець має право в установленому законодав-
ством порядку порушити питання про його розірвання та 
повернення пакета акцій за актом приймання-передавання 
у державну власність. 

31. Невиконання Покупцем зобов’язань, визначених 
пунк тами 11.5.1 та/або 11.5.2 Договору, є підставою для йо-
го розірвання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ

32. Продавець несе відповідальність за збереження ак-
цій ВАТ від дати нотаріального посвідчення Договору до 
підписання акта приймання-передавання.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

33. Відчуження Покупцем пакета акцій та передача його 
в заставу до повного виконання зобов’язань за Договором 
здійснюються виключно за згодою Продавця, яка надаєть ся 
відповідно до порядку, встановленого Фондом держав ного 
майна України та законодавством України, а саме: єдиним 
пакетом із збереженням для нового власника зобов’язань 
Покупця за Договором, які не виконані на момент відчужен-
ня. Забороняється подальше відчуження окремих частин 
придбаного пакета акцій до повного виконання зобов’язань 
за Договором. Новий власник у двотижневий cтрок з дня пе-
реходу до нього права власності на цей пакет акцій подає до 
Фонду державного майна України копії документів, що під-
тверджують перехід до нього права власності та зобов’язань, 
визначених Договором. _____________________________
                   (назва державного органу приватизації)

зобов’язаний вимагати від нового власника виконання 
зобов’язань, визначених Договором, і застосувати до нього 
в разі їх невиконання санкції згідно із чинним законодав-
ством України. 

34. Покупець після набуття права власності на пакет ак-
цій не матиме претензій до Продавця стосовно майна ВАТ.

35. Обов’язки Покупця, визначені пунктом 11 Договору, 
ви никають з моменту отримання Покупцем дозволу Анти мо-
но польного комітету України чи адміністративної ко легії Анти-
мо нопольного комітету України на придбання пакета акцій. 

У разі неотримання протягом 50 днів від дати укладен-
ня Договору дозволу Антимонопольного комітету України 
чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету 
України на концентрацію суб’єктів господарювання Договір 
розривається за згодою сторін або за рішенням суду. При 
цьому конкурсна гарантія Покупцю не повертається.

36. Відносини, що виникають між Покупцем та ВАТ щодо 
виконання обов’язків за Договором, можуть регулюватись 
окремими договорами, які укладаються між ними. Умови 
таких договорів не повинні суперечити умовам Договору та 
законодавству України.

37. У разі якщо на дату переходу права власності на па-
кет акцій фактичний обсяг заборгованості ВАТ, визначений 
пунктами 11.1.3 – 11.1.5, 11.3.1 є меншим, ніж визначено 
цими пунктами, за згодою сторін вносяться відповідні зміни 
до Договору в порядку, визначеному Фондом державного 
майна України. 

ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

38. Зміни умов Договору або внесення доповнень до 
нього можливі лише за згодою сторін у порядку, затвер-
дженому Фондом державного майна України та передбаче-
ному чинним законодавством України. 

39. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються 
у письмовій формі з обов’язковим їх нотаріальним засвід-
ченням.

40. У разі невиконання однією зі сторін умов Договору та/
або неотримання Покупцем у строк, передбачений пунктом 
35 Договору, дозволу Антимонопольного комітету України 
чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету 
України на концентрацію суб’єктів господарювання, Договір 
може бути розірваний за згодою сторін або на вимогу ін-
шої сторони за рішенням суду або господарського суду з 
поверненням пакета акцій Продавцю за актом приймання-
передавання протягом трьох робочих днів від дати набран-
ня чинності рішенням суду, господарського суду.

41. Якщо будь-які умови Договору стають незаконними 
через будь-які обставини, це не впливає на чинність та силу 
інших умов Договору.

                       
* Відповідальність Покупця застосовується відповідно до ви-

значених Договором обов’язків.
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ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
(ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

42. Сторони звільняються від відповідальності за неви-
конання умов Договору в разі виникнення форс-мажорних 
обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не 
може виконати умови Договору через виникнення форс-
мажор них обставин (обставин непереборної сили), повин-
на повідомити про це іншу сторону.

43.1. До форс-мажорних обставин (обставин неперебор-
ної сили) належать:

43.1.1. Виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, 
буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух).

43.1.2. Непередбачені ситуації, спричинені такими ді-
ями, як страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза 
війни, терористичний акт, блокада, революція. 

43.1.3. Заколот, повстання, масові заворушення, гро-
мадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб (зазначе-
ні в пунктах 43.1.2 та 43.1.3 форс-мажорні обставини мають 
бути підтверджені відповідним компетентним органом).

РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

44. Усі спори, що виникають під час виконання зобо-
в’язань за Договором, вирішуються шляхом переговорів. 

Якщо сторони не досягли домовленості, спір вирішується 
судом або господарським судом у встановленому порядку 
відповідно до їх повноважень.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
45. Усі витрати, пов’язані з укладенням Договору та його 

нотаріальним посвідченням, покладаються на Покупця.
46. Договір укладено у трьох примірниках, які ма-

ють однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у 
Продавця, Покупця та в органі нотаріату, який посвідчив 
До говір.

47. Договір набуває чинності від дати його нотаріально-
го посвідчення.

48. Договір є дійсним, якщо його не припинено згідно з 
умовами Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

       ПРОДАВЕЦЬ         ПОКУПЕЦЬ
__________________  __________________
__________________  __________________
__________________  __________________
 (підпис)     (підпис)

М.П.    М.П.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 1 липня 2010 р. № 912
Щодо затвердження стандарту надання адміністративної послуги

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.07.09 № 737 «Про заходи щодо 
упорядкування державних, у тому числі адміністратив-
них послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 
27.05.09 № 532 «Про затвердження Положення про 
Реєстр державних та адміністративних послуг» та наказу 
Головдержслужби від 26.11.09 № 351 «Про затвердження 
Порядку формування та ведення Реєстру державних та ад-
міністративних послуг», зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 19.01.10 № 43/17338, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити стандарт з надання адміністративної по-
слуги Фондом державного майна України з реєстрації фі-

зичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, 
що додається.

2. Департаменту оціночної діяльності (М. Горяйнов) за-
безпечити інформування громадськості щодо змісту цього 
наказу шляхом опублікування його в «Державному інфор-
маційному бюлетені про приватизацію» та додатку до ньо-
го – газеті «Відомості приватизації» та розміщення на веб-
сторінці Фонду в Інтернеті.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на за-
ступника Голови Фонду Є. Григоренка.

Голова Фонду   О. РЯБЧЕНКО

Додаток
до наказу Фонду державного майна України 

від 01.07.10 № 912

СТАНДАРТ 
надання адміністративної послуги Фондом державного майна України 

з реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів

1. Реквізити державного органу (структурного підрозді-
лу), що здійснює послугу

Фонд державного майна України (ФДМУ), Департамент 
оціночної діяльності: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 
кімн. 410/5; тел. 285-17-13. 

Сторінка офіційного веб-сайта ФДМУ – http://www. spfu.
gov.ua.

2. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразли-
вих верств населення

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іс-

пит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від-
повідно до вимог статті 15 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні»(далі – Закон про оцінку).

Оцінювачем не може бути особа, яка має непогашену 
судимість за корисливі злочини.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміні-
стративної послуги

Перелік документів, необхідних для реєстрації фізич-
них осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, 
визначається статтею 17 Закону про оцінку та Порядком 
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реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реє-
стрі оцінювачів, затвердженим наказом ФДМУ від 19.12.01 
№ 2355, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
28.12.01 за № 1092/6283 (далі – Порядок), згідно з якими 
фізична особа – оцінювач подає до ФДМУ такі документи з 
метою отримання свідоцтва про реєстрацію в Державному 
реєстрі оцінювачів:

заяву про реєстрацію;
довідку з місця роботи;
довідку про оцінювача;
нотаріальну посвідчену копію кваліфікаційного свідо-

цтва оцінювача;
копію паспорта.
Якщо на дату подання інформації до Державного реє-

стру оцінювачів оцінювач:
постійно проживає на території України і є громадяни-

ном України, подається копія першої та другої сторінок пас-
порта громадянина України;

постійно (або тимчасово) проживає за кордоном і є гро-
мадянином України, подається копія паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон;

постійно (або тимчасово) проживає на території України і 
є іноземцем або особою без громадянства, подається копія 
посвідки про тимчасове або постійне проживання, оформ-
лення якої здійснюється згідно з Правилами в’їзду інозем-
ців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і 
транзитного проїзду через її територію, затвердженими по-
становою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністра-
тивного органу, опис етапів надання послуги

Дії одержувача:
подання пакета документів для реєстрації фізичних осіб 

(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів;
отримання свідоцтва про реєстрацію в Державному ре-

єстрі оцінювачів.
Дії адміністративного органу: 
прийняття пакета документів; 
перевірка поданих документів щодо відповідності вимо-

гам законодавства: у випадку невідповідності документів 
вимогам законодавства повідомлення фізичної особи (оці-
нювача) про усунення недоліків; в іншому випадку повер-
нення документів одержувачу з письмовим повідомленням 
про відмову;

оформлення свідоцтва про реєстрацію в Державному 
реєстрі оцінювачів; 

видача свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі 
оцінювачів.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а 
також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі 
надання адміністративної послуги

Відповідно до статті 17 Закону про оцінку та пункту 2.5 
Порядку ФДМУ протягом двох тижнів здійснює розгляд, пе-
ревірку документів та приймає відповідне рішення про реє-
страцію в Державному реєстрі оцінювачів.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні ад-
міністративної послуги

Відповідно до пункту 2.7 Порядку рішення про відмову в 
реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі оцінювачів 
ФДМУ приймає за таких підстав:

неподання або неналежного оформлення одного з до-
кументів, передбачених підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 розділу 
II Порядку;

невідповідності інформації, що подається, вимогам під-
пункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу II Порядку;

подання кваліфікаційних документів оцінювачів, що 
ви давалися в порядку, який діяв до набрання чинності 
Законом про оцінку.

7.Опис результату, який повинен отримати одержувач

Відповідно до статті 17 Закону про оцінку ФДМУ веде 
Державний реєстр оцінювачів, які отримали кваліфікаційне 
свідоцтво. Згідно з розділом III Порядку свідоцтво про реє-
страцію в Державному реєстрі оцінювачів є документом, що 
підтверджує факт реєстрації фізичної особи (оцінювача) в 
Державному реєстрі оцінювачів та право здійснювати оцін-
ку майна та майнових прав за від повідними напрямами та 
спеціалізаціями. У свідоцтві за значаються напрями і спеці-
алізації, які підтверджені від повідним(и) кваліфікаційним(и) 
свідоцтвом(ами) оціню вача (кваліфікаційним(и) доку мен-
том(ами) оцінювача). Сві до цтво про реєстрацію в Дер жав-
ному реєстрі оцінювачів підписується посадовою особою 
ФДМУ, яка визначена відпо відним наказом Голови ФДМУ, 
та завіряється печаткою ФДМУ. Свідоцтво про реєстрацію 
у Державному реєстрі оцінювачів підписується у двох при-
мірниках, один примірник видається оцінювачу, другий збе-
рігається у ФДМУ.

8. Інформація про платність або безоплатність надання 
адміністративної послуги та розмір плати за її надання, як-
що плата передбачена

Реєстрація фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре-
єстрі  оцінювачів здійснюється на безоплатній  основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забез-
печують надання адміністративної послуги, включаючи ви-
моги до їх кваліфікації

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надан-
ня адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту, до-
свід роботи у ФДМУ, знання із законодавства, діловодства, 
вільно володіти державною мовою.

10. Вимоги до місця надання  адміністративної послуги з 
урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Приймання документів та реєстрація фізичних осіб (оці-
нювачів) у Державному реєстрі оцінювачів здійснюється у 
ФДМУ у Департаменті оціночної діяльності.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок 
приймання фізичних осіб (оцінювачів), у тому числі мож-
ливість отримання бланків запитів про надання адміністра-
тивної послуги та їх реєстрацію тощо

Приймання документів від фізичних осіб (оцінювачів) 
здійснюється постійно протягом робочого тижня у ФДМУ 
за адресами:

01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, кімн. 410/5; тел. 
(044) 285-17-13; 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 (станція 
метро «Печерська»).

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійс-
нення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту 
на адміністративну послугу над можливістю її надання без 
очікування, у тому числі терміни й умови очікування надан-
ня адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження пакетів докумен-
тів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержува-
ча під час звернення за одержанням та у ході надання адмі-
ністративної послуги.

На веб-сайті ФДМУ розміщено Порядок реєстрації фі-
зичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінюва-
чів, затверджений наказом ФДМУ від 19.12.01 № 2355, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.01 за 
№ 1092/6283, з додатками.

14. Особливості надання адміністративної послуги осо-
бам похилого віку та інвалідам тощо

Приймання документів від осіб похилого віку та інва лі-
дів з метою реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Дер жав-
ному реєстрі оцінювачів здійснюється на загальних підста-
вах. Документи можуть подаватися до ФДМУ поштовим 
відправленням.

15. Порядок подання, реєстрації і розгляд скарг щодо 
недотримання стандарту
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 6 липня 2010 р. № 937
Про визнання таким, що втратив чинність, нормативно-правового акта
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2010 р. за № 546/17841

Відповідно до Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств, інших органів ви-
конавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.12.92 № 731, та з метою приведення 
нормативно-правового акта у відповідність до законодав-
ства України, зокрема до пункту 4 розділу VII «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду дер-
жавного майна України, Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 24.06.99 № 1201/167 «Про затвер-
дження Положення про порядок проведення в Позабіржовій 
фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за гро-

шові кошти пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, 
що належать державі»* зареєстрований у Міністерстві юс-
тиції України 09.07.99 за № 458/3751.

2. Департаменту продажу акцій на фондових ринках та 
проведення аукціонів (В. Чердаков) в установленому по-
рядку забезпечити подання цього наказу на державну реє-
страцію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на за-
ступника Голови Фонду Ю. Яковлєва.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування**.

Голова Фонду   О. РЯБЧЕНКО

                      
* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 1999, 

№ 9, с. 38 – 50. – Прим. ред.
** Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 6 серпня 

2010 р. № 57. – Прим. ред.
*** Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 

2000, № 11, с. 51. – Прим. ред.
**** Там само, 2010, № 5, с. 25 – 26. – Прим. ред.
***** Там само, 2010, № 7, с. 32. – Прим. ред.

На часткову зміну статті 1 Указу Президента України 
від 26 березня 2010 року № 454 «Питання Національного 

антикорупційного комітету»**** (зі змінами, внесеними 
Указом від 14 травня 2010 року № 626*****) увести до скла-
ду Національного антикорупційного комітету ІЛЛЯШОВА 
Григорія Олексійовича – Голову Служби зовнішньої розвід-
ки України. 

Президент України   В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
30 червня 2010 року
№ 745/2010 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про зміну у складі Національного антикорупційного комітету 

Антикорупційне законодавство

Скарга щодо недотримання стандарту надсилається до 
ФДМУ і розглядається в терміни, визначені законодавством.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої ад-
міністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Виправлення можливих недоліків наданої адміністра-
тивної послуги здійснюється шляхом видачі нового сві-

доцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів.
Відшкодування збитків одержувачу послуги здійснюєть-

ся у визначеному законодавством порядку.

Директор Департаменту оціночної 
діяльності   М. ГОРЯЙНОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 9 серпня 2010 р. № 1165
Про скасування наказу Фонду

У зв’язку із втратою чинності Положення про порядок 
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетич-
них компаній НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду 
державного майна України від 07.09.2000 № 1855 «Про 
затвердження Положення про порядок проведення конкур-

сів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній»***.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на за-

ступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціо-
нальних обов’язків

Голова Фонду   О. РЯБЧЕНКО


